
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 

 
Datum konání: 11. 5. 2017 

Místo konání: Restaurace U Bulánka, Batňovice 

Přítomni:  Ing. Bc. Irena DAVIDOVÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ, Mgr. Jiřina MEIEROVÁ,

 Mgr. Bc. Jindra PAVLIŠOVÁ, Lenka ŠLAMBOROVÁ, Lenka VINTROVÁ 

  Mgr. Petr KALOUSEK – j. h.  

 

Program:  1. Hodnocení dosavadního průběhu školního roku 2016-2017 

2. Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017-2018 

3. Návrhy na změny v Řádu školy ZŠ Úpice-Lány 

   4. Různé, diskuse 

   5. Večeře 

 

 

Závěry z jednání: 

K bodu 1 Hodnocení dosavadního průběhu školního roku 2016-2017  

 (viz zpráva pana ředitele) 

- Počet žáků 262. 

- Odchází 36 žáků 9. tříd, 1 žák z osmé třídy a 2 žáci na gymnázium. 

- Priority roku: a) bezpečnost (hlídané přechody) 

 b) rozvoj čtenářské gramotnosti 

 c) nové hřiště 

 d) působení školní psycholožky 

 e) vytvoření hravé chodby 

 f) akce pro veřejnost (Medové trhy, Oslavy 85. výročí)  

 g) elektronická třídní kniha  

- Výčet úspěchů. 

- Rekonstrukce: výměna výměníkové stanice, do budoucna zadní fasáda 

 

K bodu 2 K zápisu přišlo 24 dětí (pouze 6 ze spádové oblasti), bude otevřena jedna třída.. 

 Seznámení s personálním obsazením dalšího školního roku.  

 

K bodu 3  Změny v Řádu školy se týkají opatření ohledně kyberšikany, tudíž se zavádí 

nová pravidla ohledně používání mobilů ve škole: viz příloha. 

 Změny byly schváleny všemi hlasy, nový řád nabývá platnost  12. 5. 2017. 

 

K bodu 4 Různé, diskuse 

- Poděkování dlouholeté člence a předsedkyni Mgr. Bc. Jindře Pavlišové,  

     která ukončila své působení  ve Školské radě. 

- Zvolení nové předsedkyně, kterou se stala Ing. Bc. Irena Davidová. Nová 

předsedkyně byla zvolena všemi hlasy.  



- Návrh nové členky do Školské rady z řad zřizovatele – Ing. Lenka 

Steidlerová. 

- Diskuse o tom, jak školu prezentovat co nejefektivněji, co na rodiče 

působí nejvíce. Návrh: začít spolupracovat se školkami, docházet do 

školek, rozdávat rodičům materiál (např. DVD s filmem), prezentace na 

FB??? 

 

 

 

       Předsedkyně ŠR: Jindra Pavlišová                 Zapsala: Iveta Jiříčková 

 

 

 

Příloha: 

Školní řád 

 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

e) Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat 

mravní výchovu žáků. Není dovoleno používat během vyučování a ve školní jídelně mobilní telefon 

k soukromým účelům (telefon je vypnutý a umístěný v tašce) ani jiné elektronické přístroje 

(včetně sluchátek). Výjimkou je použití těchto přístrojů v hodině pro potřebu výuky se 

souhlasem vyučujícího. O přestávce je výslovně zakázáno používat telefon či jiná zařízení na 

soukromá natáčení, focení či nahrávání (a následné šíření a zveřejňování těchto záznamů). 

Výslovně je zakázáno prohlížení webových stránek pornografických a stránek podněcujících 

rasistické a xenofobní projevy (včetně přeposílání a šíření), prohlížení stránek či šíření 

materiálu vedoucího k šikaně či zesměšňování dalších osob, hraní nevhodných her. V případě 

porušení těchto pravidel či kyberšikany bude žákům (případně celé třídě) zrušen přístup ke 

školní wifi. Zároveň jim bude zakázáno používání mobilních telefonů i v době přestávek. Třídní 

učitel podá informace rodičům 
 

 

 

LÁNSKÉ DESATERO 

9. Mobilní telefony, žvýkačky 

 - zákaz používání mobilů při hodině, ve školní jídelně (včetně fronty na oběd), zákaz focení a  

   natáčení o přestávkách 

 - zákaz stahování a prohlížení jakéhokoliv nevhodného materiálu (pornografie, rasismus,  

   xenofobie, kyberšikana …) 

 - zákaz hraní nevhodných her (agresivita, násilí …) 

 - při šetření šikany žákům (třídě) zrušen přístup k wifi, vydán zákaz používání telefonů i v době  

   přestávek, rodiče informuje třídní učitel 

 - absolutní zákaz žvýkaček ve škole 


